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ئ على أب حات مكي بن عبدان ، قال : سعت مسلم بنر�ر�ق�ق�
القشيي يقول : بال نستعي و بوله نيب ، و نرغب إليه ف      الجاج 

التوفيق للرشد و الصواب ، و ل قوة إل بال.

 فإنك يرحك ال ذكرت أن قبلك قوماD ، ينكرون قول القائل :أما بعد
 هذا حديث خطأ ، و هذا حديث صحيح ، و فلن :من أهل العلم إذا قال

يطئ ف روايته حديث كذا ، و صواب ما روى فلن بلفه. و ذكرت أنم
استعظموا ذلك من قول من قاله. و نسبوه إل اغتياب الصالي من السلف
الاضي ، و حت قالوا : إن من ادعى تييز خطأ روايتهم من صوابا متخرص

با ل علم له به ، و مدع علم غيب ل يوصل إليه.

و اعلم وفقنا ال و إياك أن لو ل كثرة جهلة العوام مستنكري الق و
رواية بالهالة لا بان فضل عال على جاهل ، و ل تبي علم من جهل. و

لكن الاهل ينكر العلم لتكيب الهل فيه. و ضد العلم هو الهل. فكل ضد
ناف لضده ، دافع له ل مالة ، فل يهولنك استنكار الهال و كثرة الرعاع لا
خص به قوم و حرموه فإن اعتداد العلم دائر إل معدنه ، و الهل واقف على

أهله.

وسألت أن أذكر لك ف كتاب رواية أحاديث ما وهم قوم ف روايتها.
فصارت تلك الحاديث عند أهل العلم ف عداد الغلط و الطأ ، بيان شاف
أبينها لك حت يتضح لك و لغيك - من سبيله طلب الصواب ، سبيلك -
غلط من غلط و صواب من أصاب منهم فيها ، و سأذكر لك إن شاء ال
من ذلك ما يرشدك ال و تجم على أكثر ما أذكره لك ف كتاب ، و بال

التوفيق.

فمنهم الافظ التقن الفظ ، التوقي لا يلزم توقيه فيه ، و منهم
التساهل الشيب حفظه بتوهم يتوهه ، أو تلقي يلقنه من غيه فيخلطه بفظه
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، ث ل ييزه عن أدائه إل غيه. و منهم من هه حفظ متون الحاديث دون
أسانيدها ، فيتهاون بفظ الثر ، يتخرصها من بعد فيحيلها بالتوهم على قوم

غي الذين أدي إليه عنهم.

ب] و نقال الخبار ، فهو2و كل ما قلنا من هذا ف رواة الديث [
موجود مستفيض.

و ما ذكرت لك من منازلم ف الفظ ، و مراتبهم فيه ، فليس من
ناقل خب و حامل أثر من السلف الاضي إل زماننا - و إن كان من أحفظ
الناس ، و أشدهم توقياD و اتقاناD لا يفظ و ينقل - إل الغلط و السهو مكن

ب) طريقة الغفلة و3ف حفظه و نقله ، فكيف بن وصفت لك من (
السهولة ف ذلك.

ث أول ما أذكر لك بعد ما وصفت ، ما يب عليك معرفته ، قبل
ذكري لك ما سألت من الحاديث السمة الت تعرف با خطأ الخطئ ف

الديث و صواب غيه إذا أصاب فيه.

 أرشدك ال إن الذي يدور به معرفة الطأ ف رواية ناقل ،فأعلم
 :الديث - إذا هم اختلفوا فيه - من جهتي

 أن ينقل الناقل حديثاD بإسناد فينسب رجلD مشهوراD بنسب :أحدها
ف إسناد خبه خلف نسبته الت هي نسبته أو يسميه باسم سوى اسه ،

فيكون خطأ ذلك غي خفي على أهل العلم حي يرد عليهم.

كنعمان بن راشد حيث حدث عن الزهري ، فقال : عن أب الطفيل
عمرو بن واثلة. و معلوم عند عوام أهل العمل أن اسم أب الطفيل : عامر ل

عمرو.
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و كما حدث مالك بن أنس عن الزهري فقال : عن عباد - و هو من
ولد الغية بن شعبة- و إنا هو عباد بن زياد بن أب سفيان. معروف النسب

عند أهل النسب و ليس من الغية بسبيل.

و كرواية معمر حي قال : عن عمر بن ممد بن عمرو بن مطعم ، و
إنا هو عمر ابن ممد بن جبي بن مطعم ، خطأ ل شك عند نساب قريش و

غيهم من عرف أنسابم. و ل يكن لبي أخ يعرف بعمرو.

و كنحو ما وصفت من هذه الهة من خطأ السانيد فموجود ف
متون الحاديث ما يعرف خطأه السامع الفهم حي يرد على سعه.

و كذلك نو رواية بعضهم حيث صح�ف ، فقال : نى النب صلى ال
عليه و سلم عن التحي ، أراد النجش.

و كما روى آخر ، فقال : إن أبغض الناس إل ال عز و جل ثلثة :
ملحد ف الرفة و كذا و كذا ، أراد : ملحداD ف الرام.

و كرواية الخر ، إذ قال : نى رسول ال صلى ال عليه و سلم أن
.Dأراد : الروح غرضا Dتتخذ الروح عرضا

فهذه الهة الت وصفنا من خطأ السناد و مت الديث هي أظهر
الهتي خطأ ، و عارفوه ف الناس أكثر.

و الهة الخرى أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثاD عن مثل الزهري
أو غيه من الئمة بإسناد واحد و مت واحد ، متمعون على روايته ف السناد

و الت ، ل يتلفون فيه ف معن ، فيويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر
الذين وصفناهم بعينه فيخالفهم ف السناد أو يقلب الت فيجعله بلف ما

حكى من وصفنا من الفاظ ، فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتي ما
حدث الماعة من الفاظ ، دون الواحد النفرد و إن كان حافظاD ، على هذا
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الذهب رأينا أهل العلم بالديث يكمون ف الديث ، مثل شعبة و سفيان
بن عيينة و يي بن سعيد و عبدالرحن بن مهدي و غيهم من أئمة أهل

العلم.

و سنذكر من مذاهبهم و أقوالم ف حفظ الفاظ و خطأ الدثي ف
الروايات ما يستدل به على تقيق ما فسرت لك إن شاء ال.

غي أن أول ما نبدأ بذكره ف هذا العن الب عن رسول ال صلى ال
عليه و سلم ف تريضه الناس على حفظ حديثه و تبليغ من سعه إل غيه كما

-أ) بالي لن فعل ذلك.4سعه و دعائه (

حدثنا ممد بن أب عمر ، ثنا سفيان ، عن عبداللك بن عمي ، -1
عن عبدالرحن ، عن أبيه قال ، قال رسول ال صلى ال عليه و سلم : نض�ر

ال عبداD سع مقالت فوعاها و حفظها و بلغها ، فرب حامل فقه غي فقيه ، و
رب حامل فقه إل من هو أفقه منه ، وساقه.

حدثن زهي بن حرب ، أنا الوليد بن مسلم ، ثنا الوزاعي ، -2
حدثن حسان بن عطية ، حدثن أبو كبشة ، أن عبدال بن عمرو حدثه ، أنه
سع رسول ال صلى ال عليه و سلم يقول : "بلغوا عن و لو آية ، و حدثوا

عن بن إسرائيل و ل حرج".

حدثنا هداب بن خالد ، ثنا هام ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ـ 3
عن أب سعيد ، أن رسول ال صلى ال عليه و سلم قال : "حدثوا عن و ل

حرج ، و حدثوا عن بن إسرائيل و ل حرج".

باب ما جاء في التوقي

 :في حمل الحديث و أدانه و التحفظ من الزيادة فيه و النقصان
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- حدثنا ابن ني ، ثنا أبو خالد الحر ، عن أب مالك ، عن سعد4
بن عبيدة ، عن ابن عمر عن النب صلى ال عليه و سلم ، قال : "ب�ن

السلم على خسة ، على أن يوحد ال ، و إقامة الصلة و إيتاء الزكاة ، و
صيام رمضان ، و الج" فقال رجل : [الج] و صيام رمضان ، فقال : "ل ،

صيام رمضان و الج" هكذا سعته من رسول ال صلى ال عليه و سلم.

- حدثنا ممد بن رافع ، ثنا عبدالرزاق ، أنا معمر ، عن عثمان بن5
بزدويه ، عن جعفر بن روذي ، سعت عبيد بن عمي و هو يقص - يقول ،
قال رسول ال صلى ال عليه و سلم : "مثل النافق كمثل الشاة الرابضة بي
الغنمي" ، فقال ابن عمر : ويلكم ل تكذبوا على رسول ال. إنا قال رسول

ال صلى ال عليه و سلم : "مثل النافق كمثل الشاة العائرة بي الغنمي".

- حدثنا اللوان ، ثنا ممد بن بشر ، ثنا خالد بن سعيد قيل لمد6
: من ذكرت يا أبا عبدال؟ قال : الثقة ، الصدوق ، الأمون خالد بن سعيد

أخو إسحاق ابن سعيد - عن أبيه ، قال : ما رأيت أحداD كان أشد اتقاء
للحديث من ابن عمر.

حدثنا يي بن حبيب قال : ثنا بشر بن الفضل ، ثنا ابن عون ، - 7
عن مسلم أب عبدال ، عن إبراهيم بن يزيد ، عن أبيه ، عن عمرو بن

ميمون ، قال : ما أخطأن خيس إل آت فيه عبدال بن مسعود ، و ما سعته
لشيء قط يقول : سعت رسول ال صلى ال عليه و سلم ، حت كان عشية ،

فقال : سعت رسول ال صلى ال عليه و سلم ، ث نكس فرفع بصره - أو
قال : رأسه - و إن لنظر إليه ، فذكر الديث.

- حدثنا يي بن يي ، ثنا س�ليم بن أخضر ، عن ابن عون عن8
ممد. أن أنس بن مالك كان إذا حدث عن النب صلى ال عليه و سلم

حديثاD ، كان يقول : أو كما قال.
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- حدثنا أسحاق بن إبراهيم ، أنبأ الفضل بن موسى ثنا السي بن9
واقد ، عن الردين بن أب ملز ، عن أبيه ، عن قيس بن عباد. قال : سعت

عمر يقول : من سع حديثاD فرد كما سع ، فقد سلم.

- حدثنا عبدال بن عبدالرحن الدرامي ، ثنا مروان الدمشقي ،10
عن الليث بن سعد ، حدثن بكي بن الشج ، قال ، قال لنا بسر بن سعيد :
اتقوا ال ، و تفظوا من الديث فوال لقد رأيتنا نالس أبا هريرة فيحدث عن

رسول ال ، و يدثنا عن كعب ، ث يقوم. فأسع بعض من كان معنا يعل
حديث رسول ال صلى ال عليه و سلم عن كعب ، و حديث كعب عن

رسول ال صلى ال عليه و سلم.

ب] حدثنا إسحاق بن إبراهيم و ابن رافع و عبد بن حيد.4[ - 11
قالوا : ثنا عبدالرزاق ، ثنا معمر ، عن الزهري عن عبيد ال بن عبدال ، عن

ابن عباس ، قال : فلما ارتقى عمر النب أخذ الؤذن ف أذانه فلما فرغ من
أذانه ، قام عمر ، فحمد ال و أثن عليه با هو أهله. ث قال : أما بعد ، فإن
أريد أن أقول مقالة قد قدر أن أقولا ، ل أدري لعلها بي يدي أجلي ، فمن

وعاها و عقلها و علمها و حفظها ، فليتحدث با حيث ينتهي به. و من
. خشي أن ل يعيها فإن ل أحل لحد أن يكذب علي�

حدثنا أبو بكر بن نافع ، ثنا عمر بن علي ، عن هشام عن - 12
أبيه ، عن عبدال بن عمرو ، قال : سعت رسول ال صلى ال عليه و سلم

يقول ، ث لقيت عبدال ابن عمرو على رأس الول ، فسألته ، فرد علي
الديث كما حدث. قال : سعت رسول ال صلى ال عليه و سلم يقول :

"إن ال جل و عز ل ينتزع العلم".
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- حدثنا إسحاق ، أخبنا مروان يعن - ابن معاوية - ثنا13
العمش ، عن عمارة ابن عمي قال : إن كان أبو معمر عبدال بن سخبة

ليلحق أبا برزة أن يسمع منه.

حدثنا عمرو الناقد ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن إساعيل بن - 14
أمية ، قال : كنا نرد نافعاD عن اللحن فيأب إل الذي سع.

- حدثنا اللوان ، ثنا سليمان بن حرب و عارم. قال ، ثنا حاد15
بن زيد ، عن أشعث ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن ماهد قال : صلى بنا

مسلمة بن ملد صلة الصبح فقرأ بالبقرة ، فما أسقط منها ألفاD و ل واواD ، و
أنا يومئذ غلم يافع.

قلت لمد بن مهران الرازي : أحدثكم حات بن إساعيل ، ثنا - 16
أسامة ابن زيد ، عن أب بكر بن حفص بن عمر بن سعد ، قال ، قلت لسال

بن عبدال : ف أي الشق كان ابن عمر يشعر بدنته؟ قال : ف الشق الين.
فأتيت نافعاD ، فقلت ف أي الشق كان ابن عمر يشعر بدنته؟ قال : ف الشق
اليسر. فقلت : إن سالاD أخبن أنه كان يشعر ف الشق الين. فقال نافع :
و هل سال ، إنا أتى ببدنتي مقرونتي صغيتي ، ففرق أن يدخل بينهما ،
فأشعر هذه ف الين ، و هذه ف اليسر. فرجعت إل سال فأخبته بقول

نافع. فقال : صدق نافع. عليكم بنافع فإنه أحفظ لديث عبدال. فأقر به
ممد بن مهران.

- حدثنا ممد بن أب عمر. ثنا سفيان عن ابن شبمة ، قال ،17
قال الشعب : ما جلست أحداD مذ عشرين سنة حدث بديث إل و أنا أعلم
.Dبه منه. و لقد نسيت من العلم ما لو قد حفظه أحد من الناس كان به عالا

حدثنا ابن أب عمر : ثنا سفيان عن ابن شبمة ، قال ، قال - 18
الشعب لشباك أرد عامك؟ ما قلت لحد قط : رد علي.
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حدثنا عبد بن حيد ، ثنا عبدالرزاق ، أنا معمر ، قال ، قال - 19
قتادة لسعيد : أحفظ علي الصحف قال : فافتح سورة البقرة ، فقرأها حت
ختمها. ث قال : هل أسقطت شيئاD ، قال سعيد : ل. فقال : أنا لصحيفة

جابر أحفظ من سورة البقرة ، و ما قرئ علي� إل مرة.

حدثنا حجاج بن الشاعر ، ثنا عفان بن مسلم ، ثنا بشر بن - 20
الرحن بن اسحاق ، عن الزهري ، قال : ما استعدت حديثاD الفضل ، ثنا عبد

/أ) قط ، و ل شككت ف حديث قط ، إل حديثاD واحداD ، فسألت5(
صاحب فإذا هو كما حفظت.

حدثنا ممد بن عباد ، ثنا سفيان ، عن عمرو ، قال : ما - 21
رأيت أحداD أبصر بالديث من الزهري.

حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد ، حدثن أب ، حدثنا شعبة ، - 22
قال : حدثن رجلن صادقان من لباب الديث عمران بن حدير و سليمان

التيمي.

حدثنا اللوان ، ثنا شبابة ، ثنا شعبة ، قال : شك ابن عون - 23
أصدق عندي من حديث آخر عندكم ، صدوق صدوق.

حدثنا الوليد بن شجاع ، قال : سعت علي بن مسهر يذكر - 24
عن سفيان ، قال : حفاظ الناس أربعة ، يي بن سعيد النصاري ، و

إساعيل بن أب خالد ، و عبداللك بن أب سليمان ، و عاصم الحول.

حدثنا ممود بن غيلن ، ثنا وكيع ، قال : سعت شعبة - 25
يقول : سفيان الثوري أحفظ من. و ما حدثن عن شيخ إل و إذا سألت

الشيخ حدثن على ما قال سفيان.
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حدثنا الوليد بن شجاع ، قال : ذهبت مع سفيان إل هشام - 26
بن عروة ، فجعل سفيان يسال هشاماD و هشام يدثه ، حت إذا فرغ ، قال له

سفيان : أعيدها عليك؟ فأعادها عليه ، ث قام سفيان ، و أذن لصحاب
الديث ، فدخلت معهم ، فجعل إذا حدث أرادوا الملء ، فقال لم

هشام : احفظوا كما حفظ صاحبكم. قالوا : ل نقدر أن نفظ كما حفظ.

حدثنا اللوان ، ثنا سليمان بن حرب ، ثنا حاد بن زيد ، قال - 27
: ابن عون يسألن : كيف قال أيوب كذا؟ فأخبه. فإن كان خالفه ترك ابن

عون ذلك الديث ، فأقول له : ل تتكه؟ فيقول : إن أيوب كان أعلمنا
بالديث.

حدثنا حجاج بن الشاعر ، سعت أبا أسامة يقول : اختلف - 28
العمش و طلحة ف حديث ، فقال للعمش : أرأيت لو أنك سعته سبعاD و

سعته مرة ، أينا كان أ؛فظ؟ قال : أنت.

قال ابن عيينة : ما رأيت قط أثبت من عبدالكري. قال - 29
عبدالرحن : قتادة أحفظ من خسي مثله. قال : دخلت على أب موسى و
هو يتجم ليلD وساقة. و هارون العور كان صدوقاD حافظاD. و ذكر حفظ

شعبة و زهي بن معاوية.

- حدثنا اللوان ، قال : سعت يزيد بن هارون يقول : أدركت30
. الوارث البصرة و إذا اختلفوا ف حديث نطقوا بكتاب عبد

قال قتادة : ل تقل فلن أحفظ الناس ، و ال أعلم. و لكن - 31
قل : هو أثبت و أعلم و أحفظ. و ذكر عن الزهري.
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حدثنا عمرو بن علي ، ثنا عفان ، قال : كنا عند إساعيل بن - 32
علية جلوساD. قال فحدث رجل عن رجل ، فقلت : إن هذا ليس بثبت. فقال

الرجل : اغتبته. قال إساعيل : ما اغتابه و لكنه حكم أنه ليس بثبت.

حدثنا حجاج بن الشاعر ، قال ، ثنا شبابة ، قال شعبة : قد  - 33
لقيت شهراD فلم أعتد به.

حدثنا حجاج ، ثنا سليمان بن حرب ، ثنا حاد بن زيد ، قال - 34
، قال أيوب : إن ل جاراD - ث ذكر من فضله - و لو شهد على ترتي ما

رأيت شهادته جائزة.

حدثن ممد بن الثن ، قال ، قال ل عبدالرحن بن مهدي : - 35
يا أبا موسى أهل الكوفة يدثون عن كل أحد. قال : عمن أحدث؟ فذكرت

له ممد بن راشد الكحول.

فقال ل : احفظ عن ، الناس ثلثة. رجل حافظ متقن فهذا ل
يتلف فيه ، و آخر يهم و الغالب على حديثه الصحة فهو ل ي�تك. و لو ت�رك

حديث مثل هذا لذهب حديث الناس. و آخر الغالب على حديثه الوهم
فهذا ي�تك حديثه.

* سعت أبا السي مسلم بن الجاج يقول : و قد ذكرنا من مذاهب
أهل العلم و أقاويلهم ف درجات الفاظ من وعاة العلم و ن�قال الخبار و
السنن و الثار ، ما يستدل به ذو اللب على تفاوت أحوالم و منازلم ف

الفظ و بأسبابه. فيعلم أن منهم التوقي التقن لا حصل من علم و ما أدى
منه إل غيه. و إن منهم من هو دونه ف رداءة الفظ و التساهل فيه. و إن

منهم التوهم فيه غي التقن. فهذا كما يب حاملD حي يمل أو حاكياD حي
يكي.
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و قد اشتط النب صلى ال عليه و سلم على سامع حديثه و مبلغه
حي دعا له أن يعيه ، و يفظ ث يؤديه كما سعه. فالؤدي لذلك بالتوهم غي
التيقن مؤد على خلف ما شرط النب صلى ال عليه و سلم و غي داخل ف

جزيل ما يرجى من إجابة دعوته عليه و ال أعلم.

فإن كان الؤدي جاء بب عن الرسول صلى ال عليه و سلم بالتوهم ،
قد أزال معن الب بتوهه عن الهة الت قاله ، بنقصان فيه أو زيادة ، حت

يصي قائلD على رسول ال صلى ال عليه و سلم كمن ل يعلم ، ل يؤمن عليه
الدخول فيما صح به الب عن رسول ال صلى ال عليه و سلم ف قوله : من
كذب علي� متعمداD فيتبوأ مقعده من مرم. فإذا علم ذلك ، ث ل يتحاش من
فعله ، فقد دخل ف باب تعمد الكذب ، فإن كان ل يعلم تري ذلك فهو

جاهل لا يب عليه. و الواجب عليه تعلم تريه و النزجار عن فعله.

وسنذكر الن إن شاء ال الحاديث النقولة الوسومة عند أهل العلم
بالغاليط فيها ، ف أسانيدها ومتونا ، حديثا حديثا ، ونب فيها بالعلل الت

من أجلها صارت أخبار أغاليط بشرح وجوهنا به وأشباهها ، لن أراد
معرفتها ، إن وفق ال لمعها وبال توفيقنا وإليه مرجعنا.

سعت مسلما يقول :

 :ذكر الخبار التي نقلت على الغلط في متونها

) حدثنا ممد بن بشار ، ثنا يي بن سعيد وممد بن جعفر ،36(
قإل : ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل ، قال : سعت حجرا أبا العنبس يقول :

حدثن علقمة بن وائل ، عن وائل ، عن النب صلى ال عليه وسلم :وثنا
إسحاق ، أنا أبوعامر ، ثنا شعبة عن سلمة ، سعت حجرا أبا العنبس يدث

عن وائل بن حجر عن النب صلى ال عليه وسلم بذا الديث. كلهم عن
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شعبة ، عن سلمة ، عن حجر ، عن علقمة ، عن وائل إل إسحاق عن أب
عامر فإنه ل يذكر علقمة ، وذكر الباقون كلهم علقمة.

سعت مسلما قال :

أخطأ شعبة ف هذه الرواية حي قال : وأخفى صوته. وسنذكر إن شاء ال
.  فأصابه :رواية من حديث شعبة فيها

) حدثنا أبو بكر بن أب شيبة وزهي بن حرب وإسحاق بن37(
إبراهيم ، فقالوا :ثنا وكيع ، ثنا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن حجر بن

عنبس ، عن وائل قال : سعت النب صلى ال عليه وسلم قرأ : ول الضالي ،
قال : آمي يد با صوته.

حدثنا أبو كريب ، ثنا أسود بن عامر ، ثنا شريك ، عن ) 38(
ساك ، عن علقمة ، عن أبيه قال : سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم

يهر بآمي. سعت مسلما يقول : قد تواترت الروايات كلها أن النب صلى ال
عليه وسلم جهر بآمي وقد روي عن وائل ما يدل على ذلك.

) حدثنا يي بن يي قال : قرأت على مالك بن أنس ، عن ابن39(
شهاب ، عن سعيد وأب سلمة أنما أخباه عن أب هريرة أن رسول ال صلى

ال عليه وسلم قال : (إذا أمن إلمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمي اللئكة
غفر له).

سعت مسلما يقول :

ذكر الحاديث التي نقلت على الغلط في متونها

) حدثنا أحد بن يونس ، ثنا زهي ، ثنا أبو إسحاق قال : سألت40(
السود بن يزيد عما حدثت عائشة عن صلة رسول ال صلى ال عليه
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وسلم ، قالت : (كان ينام أول الليل وييي آخره وإن كانت له حاجة إل
أهله قضى حاجته ول يس ماء حت ينام)

سعت مسلما يقول :

فهذه الرواية عن أب إسحاق خاطئة ، وذلك أن النخعي وعبد الرحن
بن السود جاءا بلف ما روى أبوإسحاق.

) حدثنا أبو بكر بن أب شيبة ، ثنا ابن علية ووكيع وغندر ، عن41(
شعبة ، عن الكم ، عن إبراهيم ، عن السود ، عن عائشة قالت : (كان
رسول ال صلى ال عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ

وضوءه).

) حدثنا ابن ني ، ثنا أب ، ثنا حجاج ، عن عبد الرحن بن42(
السود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : (كان رسول ال صلى ال عليه وسلم

ينب ث يتوضأ وضوءه للصلة ث ينام حت يصبح).

) حدثنا يي بن يي وابن رمح وقتيبة ، عن الليث ، عن ابن43(
شهاب ، عن أب سلمة ، عن عائشة : (أن رسول ال صلى ال عليه وسلم

كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلة قبل أن ينام).

سعت مسلما يقول :

 :ومن الخبار المنقولة على الوهم في المتن دون السناد

) حدثنا السن اللوان ، ثنا يعقوب بن إبراهيم ، ثنا أب ، عن44(
صال ، عن ابن شهاب ، أن أبا بكر بن سليمان بن أب حثمة أخبه أنه

بلغه : (أن النب صلى ال عليه وسلم صلى ركعتي ث سلم. فقال ذو الشمالي
بن عبد عمرو : يا رسول ال أقصرت الصلة أم نسيت؟ فقال رسول ال :ل
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تقصر الصلة ول أنس. قال ذوالشمالي : قد كان ذلك يا رسول ال ، فأقبل
رسول ال صلى ال عليه وسلم على الناس فقال : أصدق ذواليدين؟ قالوا :
نعم. فقام رسول ال صلى ال عليه وسلم فأت ما بقي من الصلة ول يسجد

السجدتي اللتي تسجدان إذا شك الرجل ف صلته حت لقاه الناس.

) قال ابن شهاب : وأخبن ابن السيب ، عن أب هريرة. وأبو45(
سلمة بن عبد الرحن بن عوف وأبو بكر بن عبد الرحن وعبيد ال بن عبد

ال.

سعت مسلما يقول :

وخب ابن شهاب هذا ف قصة ذي اليدين وهم غي مفوظ لتظاهر
الخبار الصحاح عن رسول ال صلى ال عليه وسلم ف هذا.

) حدثنا عمرو الناقد ، ثنا سفيان ، ثنا أيوب ، سعت ابن سيين46(
يقول : سعت أبا هريرة وساقه ف هذا.

) حدثنا أبوكريب ، ثنا أبوأسامة ، ثناعبيد ال ، عن نافع ، عن47(
ابن عمر.

) حدثنا أبو بكر بن أب شيبة ، ثنا إساعيل بن إبراهيم ، عن48(
خالد الذاء ، عن أب قلبة ، عن أب الهلب ، عن عمران كل هؤلء ذكروا

ف حديثهم : (أن رسول ال حي سها ف صلته يوم ذي اليدين سجد
 الصلة). سجدتي بعد أن أت

سعت مسلما يقول :
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فقد صح بذه الروايات الشهورة الستفيضة ف سجود رسول ال صلى
ال عليه وسلم يوم ذي اليدين أن الزهري واهم ف روايته إذ نفى ذلك ف خبه

. من فعل رسول ال صلى ال عليه وسلم

سعت مسلما يقول : 

الخبر المنقول على الوهم في متنه

) حدثن السن اللوان وعبد ال بن عبد الرحن الدارمي قال :49(
ثنا عبيد ال بن عبد اليد ، ثنا كثي بن زيد ، حدثن يزيد بن أب زياد ، عن

كريب ، عن ابن عباس قال : بت عند خالت ميمونة فاضطجع رسول ال
صلى ال عليه وسلم ف طول الوسادة واضطجعت ف عرضها ، ونن نيام ، ث

قام فصلى ، فقمت عن يينه فجعلن عن يساره فلما صلى قلت : يا رسول
ال وساقه.

سعت مسلماD يقول :

وهذا خب غلط غي مفوظ ، لتتابع الخبار الصحاح برواية الثقات
على خلف ذلك ، أن ابن عباس إنا قام عن يسار رسول ال صلى ال عليه

وسلم فحوله حت أقامه عن يينه.

وكذلك سنة رسول ال صلى ال عليه وسلم ف سائر الخبار عن ابن
عباس أن الواحد مع المام يقوم عن يي المام ل عن يساره.

سعت مسلماD يقول :

وسنذكر إن شاء ال رواية أصحاب كريب عن كريب عن ابن
عباس… ث نذكر بعد ذلك رواية سائر أصحاب ابن عباس عن ابن عباس

.Dبوافقتهم كريبا
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) حدثنا ابن أب عمر ، ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن50(
كريب ، عن ابن عباس ، أنه بات ليلة عند ميمونة ، فقام رسول ال صلى ال
عليه وسلم من الليل فتوضأ ، قال ابن عباس : فقمت فصنعت مثل ما صنع
النب صلى ال عليه وسلم ، ث جئت ، فقمت عن يساره فجعلن عن يينه.

ومرمة بن سليمان عن كريب.

وسلمة بن كهيل عن أب رشدين.

وسلمة عن كريب.

وسال بن أب العد عن كريب.

وهشيم عن أب بشر عن سعيد بن جبي عن ابن عباس.

وأيوب عن عبدال عن أبيه.

والكم عن سعيد بن جبي.

وابن جريج عن عطاء.

وقيس بن سعد عن عطاء.

وأب نضرة عن ابن عباس.

والشعب عن ابن عباس.

وطاووس عن عكرمة. عن ابن عباس.

 :سعت أبا السي يقول
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فقد صح با ذكرنا من الخبار الصحاح عن كريب ، وسائر أصحاب
ابن عباس ، أن النب صلى ال عليه وسلم أقامه عن يساره ، وهم وخطأ غي

ذي شك.

) وكالذي صح عن ابن عباس أن النب صلى ال عليه وسلم أقامه51(
عن يينه : رواية جابر بن عبدال عن النب صلى ال عليه وسلم ف قصة أب

حزرة : عن عبادة بن الصامت بن عبادة : أتينا جابراD ، فقال : قام رسول ال
صلى ال عليه وسلم فصلى ، ث جئت فقمت عن يسار رسول ال صلى ال
عليه وسلم ، فأخذ بيدي ، فأدارن حت أقامن عن يينه ، ث جاء جبار بن

، Dصخر ، فقام عن يسار رسول ال صلى ال عليه وسلم ، فأخذ بأيدينا جيعا
فدفعنا حت أقامنا خلفه.

 وكذلك روى ممد بن النكدر عن جابر.

 :سعت مسلما يقول

ومن الخبار التي يهم فيها بعض ناقليها

حدثنا يي بن يي وأبو كريب وممد بن حات قالوا : ثنا أبومعاوية ،
عن هشام ، عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سلمة : (أن رسول ال صلى ال

عليه وسلم أمرها أن تواف معه صلة الصبح يوم النحر بكة).

سعت مسلما يقول :

وهذا الب وهم من أب معاوية ل من غيه ، وذلك أن النب صلى ال
عليه وسلم صلى الصبح ف حجته يوم النحر بالزدلفة وتلك سنة رسول ال
صلى ال عليه وسلم ، فكيف يأمر أم سلمة أن تواف معه صلة الصبح يوم

النحر بكة وهو حينئذ يصلي بالزدلفة.
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سعت مسلما يقول :

هذا خب مال ، ولكن الصحيح من روى هذا الب عن أب معاوية ،
وهو أن النب صلى ال عليه وسلم أمر أن تواف صلة الصبح يوم النحر بكة
وكان يومها فأحب أن تواف. وإنا أفسد أبومعاوية معن الديث حي قال :

تواف معه.

سعت مسلما يقول :

وسنذكر إن شاء ال رواية أصحاب هشام عن هشام هذا الديث
ليتبي من صوب مصيبهم فيه وخطأ مطئهم.

) حدثنا ابن أب عمر ، ثنا سفيان ، ثنا هشام ، عن أبيه :(أن53(
رسول ال صلى ال عليه وسلم أمر أم سلمة أن تصلي الصبح يوم النحر بكة

وكان يومها فأحب أن توافقه).

 :وروى هذا الديث

عبدة عن هشام.

ويي عن هشام.

فالرواية الصحيحة من هذا الب ما رواه الثوري عن هشام ، وقد روى
وكيع أيضا فوهم فيه كنحو ما وهم فيه أبو معاوية.

) حدثنا أبو بكر ، ثنا وكيع عن هشام عن أبيه ، عن النب صلى54(
ال عليه وسلم : أمر أم سلمة أن توافيه الصبح بن.

سعت مسلما يقول :
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وسبيل وكيع كسبيل أب معاوية أن النب صلى ال عليه وسلم صلى
 الصبح يوم النحر بالزدلفة دون غيها من الماكن ل مالة.

سعت مسلما يقول :

ومن فاحش الوهم لبن ليعة :

) حدثنا زهي بن حرب ، ثنا إسحاق بن عيسى ، ثنا ابن ليعة55(
قال : كتب إل موسى بن عقبة يقول : حدثن بسر بن سعيد عن زيد بن

ثابت : (أن رسول ال صلى ال عليه وسلم احتجم ف السجد). قلت لبن
ليعة : مسجد ف بيته؟ قال : مسجد الرسول صلى ال عليه وسلم.

سعت مسلما يقول :

وهذه رواية فاسدة من كل جهة ، فاحش خطؤها ف الت والسناد
جيعا. وابن ليعة الصحف ف متنه الغفل ف إسناده. وإنا الديث أن النب

صلى ال عليه وسلم احتجر ف السجد بوصة أو حصي يصلي فيها ،
وسنذكر صحة الرواية ف ذلك إن شاء ال.

) حدثن ممد بن حات ، ثنا بز بن أسد ، ثنا وهيب ، حدثن56(
موسى بن عقبة قال : سعت أبا النضر يدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن

ثابت : (أن النب صلى ال عليه وسلم اتذ حجرة ف السجد من حصي
فصلى رسول ال صلى ال عليه وسلم فيها ليال حت اجتمع إليه أناس ث
فقدوا صوته ليلة وظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح بأن يرج إليهم

وساقه.

) حدثنا ممد بن الثن ، ثنا ممد بن جعفر ، ثنا عبد ال بن57(
سعيد ، ثنا سال أبوالنضر مول عمر بن عبيد ال عن بسر بن سعيد عن زيد
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بن ثابت قال : (احتجر رسول ال صلى ال عليه وسلم بصفة أو حصي
فخرج رسول ال صلى ال عليه وسلم).

سعت مسلما يقول :

الرواية الصحيحة ف هذا الديث ما ذكرنا عن وهيب وذكرنا عن عبد
ال بن سعيد عن أب النضر ، وابن ليعة إنا وقع ف الطأ من هذه الرواية أنه

أخذ الديث من كتاب موسى بن عقبة إليه فيما ذكر ، وهي الفة الت نشى
من غي ساع من الدث ، أو عرض على من أخذ الديث من الكتب 

عليه ، فإذا كان أحد هذين ـ السماع أو العرض ـ فخليق أن ل يأت صاحبه
التصحيف القبيح وما أشبه ذلك من الطأ الفاحش إن شاء ال. وأما الطأ ف
إسناد رواية ابن ليعة فقوله : كتب إل موسى بن عقبة يقول : حدثن بسر بن
سعيد وموسى ، إنا سع هذا الديث من أب النضر يرويه عن بسر بن سعيد

. 

سعت مسلما يقول :

ومن الخبار المنقولة على الوهم في السناد والمتن جميعا

) حدثنا أبو بكر ، ثنا أبوخالد عن أين عن أب الزبي عن جابر58(  
عن النب صلى ال عليه وسلم : (أنه كان يقول : بسم ال وبال والتحيات

ل).

قال أبو السي : هذه الرواية من التشهد ، والتشهد غي ثابت السناد
والت جيعا ، والثابت ما رواه الليث وعبد الرحن بن حيد ، فتابع فيه ف

بعضه فيما :
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) حدثنا قتيبة ، ثنا الليث ، وثنا أبوبكر ، ثنا يي بن آدم ، ثنا59(
عبد الرحن بن حيد ، حدثن أبوالزبي عن طاووس عن ابن عباس قال : (كان
رسول ال صلى ال عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن).

سعت مسلما يقول : فقد اتفق الليث وعبد الرحن بن حيد الرؤاسي
عن أب الزبي عن طاووس.

وروى الليث فقال : عن سعيد بن جبي عن ابن عباس.

وكل واحد من هذين عند أهل الديث أثبت ف الرواية من أين.

ول يذكر الليث ف روايته حي وصف التشهد : بسم ال وبال.

فلما بان الوهم ف حفظ أين لسناد الديث ، بلف الليث وعبد
الرحن إياه دخل الوهم أيضا ف زيادته ف الت ، فل يثبت ما زاد فيه.

وقد روي التشهد عن رسول ال صلى ال عليه وسلم من أوجه عدة
صحاح ، فلم يذكر ف شيء منه با روى أين ف روايته قوله : بسم ال وبال ،
ول ما زاد ف آخره من قوله : أسأل ال النة وأعوذ بال من النار. والزيادة ف

 الخبار ل يلزم إل عن الفاظ الذين ل يعثر عليهم الوهم ف حفظهم.

سعت مسلما يقول :

ومن الخبار التي رويت على الغلط والتصحيف

) حدثنا أبوبكر بن أب شيبة ، ثنا قبيصة ، ثنا سفيان عن زيد بن60(
أسلم عن عياض عن أب سعيد قال : (كنا نورثه على عهد رسول ال صلى

ال عليه وسلم يعن الد).
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سعت أبا السي يقول : هذا خب صحف فيه قبيصة ، وإنا كان
الديث بذا السناد عن عياض قال : كنا نوديه على عهد رسول ال صلى

ال عليه وسلم يعن ف الطعام وغيه ف زكاة الفطر فلم يقر قراءته ، فقلب قوله
. إل أن قال : يورثه ، ث قلب له معن فقال : يعن الد

سعت مسلما يقول : 

ومن الحديث الذي في متنه وهم

) حدثنا ابن ني ، ثنا أب ، ثنا حجاج عن نافع عن ابن عمر61(
قال : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : (من أعتق نصيبا له ف عبد ضمن

لصحابه ف ماله إن كان موسرا وإن ل يكن له مال بذل العبد).

وروى غي واحد هذه الرواية عن نافع ف استسعاء العبد فاعتق.
والدليل على خطئه اتفاق الفاظ من أصحاب نافع على ذكرهم ف الديث
العن الذي هو ضد السعاية. وخلف الفاظ التقني لفظهم يبي ضعف
الديث من غيه ، وسنذكر إن شاء ال ما روى الفاظ من أصحاب نافع

بلف من قدمنا روايته ف هذا الب.

) حدثنا يي بن يي قال : قرأت على مالك عن نافع عن ابن62(
عمر قال : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : (من أعتق شركا له ف عبد

فكان له مال يبلغ ثن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاه حصصهم
وعتق عليه العبد وإل فقد عتق منه ما أعتق).

وروى عبيد ال عن نافع بذا.

 ويي بن سعيد ، وجرير بن حازم ، والليث ، وابن جريج ، ،وأيوب
ومعمر ، عن الزهري عن سال عن ابن عمر.
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وسفيان بن عيينة عن عمرو عن سال.

وحبيب بن أب ثابت عن ابن عمر.

وعبد العزيز عن أهل مكة عن ابن عمر.

قد ذكرنا جلة من رواة هذا الب عن ابن عمر ، وليس ف حديث
واحد منهم ذكر السعاية إل الذي قدمنا حديثهم من قبل.

وفيما ذكر مالك ، وعبيد ال ، وأيوب ، وجرير بن حازم ، ف حديثهم
: فإن ل يكن له مال عتق منه بيان أن السعاية ساقطة عن العبد.

وليس حجاج ، وأشعث ، والدالت عن الصائغ بشىء يعتب بم من
الرواية من أحد هؤلء إذا خالفوه ، فكيف بم جيعا ، وقد أطبقوا على

اللف لم.

فأما ابن أب ذئب فلم يذكر ابن أب فديك السعاية عنه ف خبه ، وهو
ساع الجازيي ، فلعل ابن أب بكي حي ذكر عنه السعاية كان قد لقن

اللفظ؛ لن ساعه عن ابن أب ذئب بالعراق فيما نرى ، وف حديث العراقيي
 عنه كثي.

سعت مسلما يقول :

ومن الحديث الذي نقل على الوهم في متنه ولم يحفظ

) حدثنا ابن ني ، ثنا أب ، ثنا سعيد بن عبيد ، ثنا بشي بن63(
يسار النصاري ، عن سهل بن أب حثمة ، أنه أخبه أن نفراD منهم انطلقوا إل

خيب ، فتفرقوا فيها ، فوجدوا أحدهم قتيلD ، فقالوا للذين وجدوه عندهم :
قتلتم صاحبنا. قالوا : ما قتلنا ول علمنا. فانطلقوا إل نب ال صلى ال عليه
.Dوسلم ، فقالوا : يا رسول ال أتينا خيب ، فتفرقنا فيها ، فوجدنا أحدنا قتيل
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فقلنا للذين وجدناه عندهم : قتلتم صاحبنا. قالوا : ما قتلنا ول علمنا. قال :
تيئون بالبينة على الذين تدعون عليهم؟ قالوا : ما لنا ببينة. قال : فيحلفون

لكم. قالوا : ل نقبل أيان يهود. فكره رسول ال صلى ال عليه وسلم أن يطل
دمه فوداه رسول ال صلى ال عليه وسلم مائة من إبل الصدقة.

وروى سعيد بن عبيد. ث من رواية أب نعيم.

قال أبو السي : هذا خب ل يفظه سعيد بن عبيد على صحته ،
ودخله الوهم حت أغفل موضع حكم رسول ال صلى ال عليه وسلم على

جهته.

وذلك أن ف الب حكم النب صلى ال عليه وسلم بالقسامة ، أن
يلف الدعون خسي ييناD ويستحقون قاتلهم. فأبوا أن يلفوا. فقال النب

صلى ال عليه وسلم : تبئكم يهود بمسي ييناD ، فلم يقبلوا أيانم. فعند
ذلك أعطى النب صلى ال عليه وسلم عقله.

وسنذكر هذا الب بلف ما روى سعيد.

) حدثنا قتيبة ، ثنا الليث ، عن يي ، عن بشي بن يسار.64(

وسفيان بن عيينة ، عن يي.

وسليمان بن بلل ، عن يي.

وهشيم ، عن يي.

وعن ابن إسحاق ، حدثن بشي بن يسار.
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وابن شهاب أخبن أو سلمة وسليمان بن يسار ، عن رجل من
أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم من النصار ، أن رسول ال صلى ال

عليه وسلم قال : (إن القسامة على ما كانت عليه ف الاهلية).

وروى هذا يونس عن ابن شهاب.

) حدثنا أبو بكر بن أب شيبة ، ثنا أبو خالد الحر ، عن65(
حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، أن حويصة وميصة أبناء

الرحن أبناء فلن ، خرجوا ، وساقه.  وعبد مسعود ، وعبدال

) حدثنا ممد بن رافع ، ثنا عبدالرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبن66(
الفضل عن السن ، أنه أخبه أن النب صلى ال عليه وسلم بدأ بيهود ، فأبوا
أن يلفوا. فرد القسامة على النصار ، فأبوا أن يلفوا ، فجعل النب صلى ال

عليه وسلم العقل على يهود.

قال أبو السي : فقد ذكرنا جلة من أخبار أهل القسامة ف الدم عن
رسول ال صلى ال عليه وسلم ، وكلها مذكور فيها سؤال النب صلى ال عليه
وسلم إياهم قسامة خسي ييناD ، وليس ف شيء من أخبارهم أن النب صلى

ال عليه وسلم سألم البينة ، إل ما ذكر سعيد بن عبيد ف خبه ، وترك سعيد
القسامة ف الب فلم يذكره.

وتواطؤ هذه الخبار الت ذكرناها بلف رواية سعيد يقضي على
سعيد بالغلط والوهم ف خب القسامة ، وغي مشكل على من عقل التمييز من
الفاظ من نقلة الخبار ومن ليس كمثلهم أن يي بن سعيد أحفظ من سعيد
بن عبيد وأرفع منه شأنا ف طريق العلم وأسبابه ، فلو ل يكن إل خلف يي

إياه حي اجتمعا ف الرواية عن بشي بن يسار لكان المر واضحا ف أن
أولها بالفظ يي بن سعيد ، ودافع لا خالفه ، غي أن الرواة قد اختلفوا ف

موضعي من هذا الب سوى الوضع الذي خالف فيه سعيد ، وهو أن بعضهم
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ذكر ف روايته أن النب صلى ال عليه وسلم بدأ الدعي بالقسامة وتلك رواية
بشي بن يسار ومن وافقه عليه ، وهي أصح الروايتي. وقال الخرون بل بدأ

بالدعى عليهم لسؤال ذلك.

والوضع الخر أن النب صلى ال عليه وسلم وداه من عنده ، وهو ما
قال بشي ف خبه ومن تابعه. وقال فريق آخرون بل أغرم النب صلى ال عليه
وسلم يهود الدية. وحديث بشي يعن ابن يسار ف القسامة أقوى الحاديث

 فيها وأصحها.

سعت مسلما يقول :

ذكر خبر واه يدفعه الخبار الصحاح

) حدثنا مسلم ، ثنا عبد ال بن مسلمة ، أنا سلمة بن وردان عن67(
أنس أن النب صلى ال عليه وسلم رأى رجل من أصحابه فقال : (يا فلن هل

تزوجت؟ قال : ل ، وساقه).

قال مسلم : هذا الب الذي ذكرناه عن سلمة عن أنس أنه خب
يالف الب الثابت الشهور.

فنقل عوام أهل العدالة ذلك عن رسول ال صلى ال عليه وسلم. وهو
الشائع من قوله : (قل هو ال أحد تعدل ثلث القرآن).

فقال ابن وردان ف روايته : إنا ربع القرآن ، ث ذكر ف خبه من القرآن
خس سور يقول ف كل واحد منها : ربع القرآن ، وهو مستنكر غي مفهوم

صحة معناه.

ولو أن هذا الكتاب قصدنا فيه الخبار عن سنن الخيار ، با يصح
وبا يستقيم ، لا استجزنا ذكر هذا الب عن سلمة بلفظه باللسان عن رسول
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ال صلى ال عليه وسلم ، فضل عن روايته ، وكذلك ما أخرجه من الخبار
النكرة ، ولكننا سوغنا روايته لعزمنا على إخبارنا فيه من العلة الت وصفنا.

وسنذكر إن شاء ال ما صح من الخبار عن رسول ال ، وسورة (قل
هو ال أحد) أنا ثلث القرآن.

) ورواه مالك بن أنس عن عبد الرحن بن عبد ال بن أب68(
صعصعة ، عن أبيه ، عن أب سعيد ، عن قتادة بن النعمان عن رسول ال

صلى ال عليه وسلم : (أنا تعدل ثلث القرآن).

) ورواه يي بن سعيد ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن سال ، عن69(
معدان ، عن أب الدرداء ، عن النب صلى ال عليه وسلم بذا.

وجرير بن حازم ، عن قتادة ، عن أنس.

والزهري ، عن أمه أم كلثوم ، عن النب صلى ال عليه وسلم.

وسويد بن سعيد ، ثنا فضل بن عياض ، عن منصور ، عن هلل ،
عن ربيع بن خيثم ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن أب ليلى ، عن امرأة من

النصار ، عن أب أيوب ، عن النب صلى ال عليه وسلم بذا.

وعن ممد بن جعفر ، عن شعبة ، عن أب ميسر ، عن عمران بن
  ميمون ، عن أب مسعود ، عن النب صلى ال عليه وسلم. 

وزكريا بن إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، عن بعض أصحاب ممد
صلى ال عليه وسلم أن النب صلى ال عليه وسلم.

 وعمرو بن عثمان ، أخبن موسى بن طلحة قال : سعت أبا أيوب.

سعت مسلما يقول :
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ذكر رواية أخرى نقلها الكوفيون على الغلط

) عن عطاء وأب الزبي ، عن جابر : (أن النب صلى ال عليه70(
وسلم أمر ببيع الدبر ف دين الذي دبره).

) وهشيم ، عن عبد اللك ، عن أب جعفر ممد بن علي ، أن71(
رسول ال صلى ال عليه وسلم قال : (إنا باع خدمة الدبر).

) ممد بن فضيل ، عن عبد اللك ، عن عطاء ، عن النب صلى72(
ال عليه وسلم (أمر ببيع خدمة الدبر إذا احتاج).

) حدثنا مسلم ، ثنا أبوغسان ، ثنا معاذ بن هشام ، حدثن73(
أب ، عن مطر ، عن عطاء بن أب رباح وأب الزبي وعمرو ، أن جابرا

حدثهم : (أن رجل من النصار أعتق ملوكه إن حدث به ، فمات فدعاه
النب صلى ال عليه وسلم فباعه من نعيم بن عبد ال أخي بن عدي).

سعت مسلما يقول :

قد ذكرنا رواية أهل الكوفة عن رسول ال صلى ال عليه وسلم ف بيع
الدبر ، وقد ساعد بعضهم بعضا ف أن النب صلى ال عليه وسلم باعه ف

دين كان على سيده ، وذكر عبد اللك ف روايته أن الذي باعه النب صلى ال
عليه وسلم باعه بعد موت السيد.

وما ذكرنا من زيادتم ف الب غي البيع فخطأ ل يفظ.

وسنذكر إن شاء ال رواية من حفظ هذا الب وأداه على جهته
وصحته.

) قال الليث ، عن أب الزبي ، عن جابر ، أنه قال : أعتق رجل74(
من بن عذرة عبداD له عن دبر ، فبلغ ذلك رسول ال صلى ال عليه وسلم ،
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فقال : ألك مال غيه؟ قال : ل. قال : من يشتيه من؟ فاشتاه نعيم بن
عبدال بثمانائة درهم.

وأبوب عن أب الزبي عن جابر.

ومعمر عن أيوب.

وسفيان ، عن أب الزبي.

وحاد ، عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلD من النصار.

وسفيان عن عمرو.

وأبوب عن عمرو.

وابن جريج عن عمرو.

وعبداليد بن سهيل ، عن عطاء ، عن جابر.

وأبو عمرو بن العل ، عن عطاء ، عن جابر.

وابن النكدر ، عن جابر.

سعت مسلماD يقول : قد ذكرنا عن جابر عن النب صلى ال عليه
وسلم ف بيع الدبر من وجوهه. ونتبي سبيله إن شاء ال : وههم وتييزهم ،

رواه الكوفيون فيه وهم ، إذ اتضح با ذكرنا من روايتهم لذا الب ، أن الذي 
حي ألقوا من الب ذكر الدين على الذي دبره ، وإلاقهم فيه البيع بعد موت

السيد.
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وكذلك من ذكر منهم بيع الدمة ، وأن الصحيح من ذلك ما روى
غيهم. وهو أن النب صلى ال عليه وسلم باع الدبر ، ودفع الثمن إل سيده ،

من غي ذكر دين كان عليه.

فقد اتفق على ذلك أصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم ،
وأصحاب عمرو ابن دينار ، مثل : أيوب السختيان. وابن جريج ، وحاد ،

وشعبة وابن عيينة.

وكذلك عن أب الزبي عن جابر.

والليث بن سعد ، وابن أب ذئب ، عن ابن النكدر.

فأما رواية ابن فضيل ، عن عبداللك عن عطاء ، فوهم كله برمته ،
السناد والت.

اللك إنا روى هذا الديث عن أب جعفر عن النب وذلك أن عبد
صلى ال عليه وسلم مرسلD. فأما ذكر الدمة ، فغلط ل شك فيه إن شاء

ال.

ومن الخبر الذي لم ينقل على الصحة وأخطأه ناقله في السناد
والمتن.

أبو سنان ، عن علقمة بن مريد ، عن ابن بريدة ، قال جئت ، أنا
ويي بن يعمر.

وأبو عوانة ، عن عطاء بن السائب ، ثنا مارب بن دثار وعلقمة
وحسي بن السن أن ابن بريدة.

وسفيان عن علقمة وشريط عن السي بن السن الكندي. عن ابن
بريدة وساقه.
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وقد ذكرنا رواية الكوفيي حديث ابن عمر ف سؤال جبيل النب صلى
ال عليه وسلم عن اليان والسلم وقد أوهوا جيعاD ف إسناده. إذ انتهوا
بالديث إل بن عمر ، حكي ذلك من حضور رسول ال صلى ال عليه

وسلم حي سأله جبيل عليه السلم.

وإنا روى ابن عمر عن عمر بن الطاب أنه هو الذي حضر ذلك
دون أن يضره ابن عمر.

ولو كان ابن عمر عاين ذلك وشاهده ل يز أن يكيه عن عمر.

وسنذكر إن شاء ال رواية من أسند هذا الديث إل ابن عمر ، يرويه عن عمر
عن النب صلى ال عليه وسلم ، وسؤال جبيل عليه السلم إياه ، ث ، نذكر

مواضع العلل ف متنه ، ونبينها إن شاء ال.

وذكر حديث كهمس ، ومطر الوراق ، وعثمان بن غياث ، وسليمان التيمي
عن يي عن ابن عمر عن عمر عن النب صلى ال عليه وسلم.

فهذه رواية البصريي لذا الديث ، وهم ف روايته أثبت ، وله أحفظ من أهل
الكوفة. إذ هم الزائدون ف السناد عمر بن الطاب ول يفظ الكوفيون فيه

عمر.

والديث للزائد والافظ ، لنه ف معن الشاهد الذي قد حفظ ف شهادته ما
ل يفظ صاحبه. والفظ غالب على النسيان وقاض عليه ل مالة.

فأما رواية أب سنان ، عن علقمة ، ف مت هذا الديث إذ قال فيه : إن
جبيل عليه السلم حيث قال : جئت أسألك عن شرائع السلم. فهذه زيادة

متلقة ، ليست من الروف بسبيل. وإنا أدخل هذا الرف - ف رواية هذا
الديث- شرذمة زيادة ف الرف مثل ضرب النعمان بن ثابت وسعيد بن

سنان ومن ياري الرداء نوها. وإنا أرادوا بذلك تصويباD ف قوله ف اليان.
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وتعقيد الرجاء ذلك ما ل يزد قولم إل وهنا ، وعن الق إل بعدا ، إذ زادوا
ف رواية الخبار ما كفى بأهل العلم.

والدليل على ما قلنا من إدخالم الزيادة ف هذا الب أن عطاء بن السائب
وسفيان روياه عن علقمة فقال : قال : يا رسول ال ما السلم؟ وعلى ذلك

رواية الناس بعد مثل : سليمان ، ومطر ، وكهمس ، ومارب ، وعثمان ،
وحسي بن حسن ، وغيهم من الفاظ ، كلهم يكي ف روايته أن جبيل
عليه السلم قال : يا ممد ما السلم؟ ول يقل : ما شرائع السلم؟ كما

 روت الرجئة.

سعت مسلما يقول :

ذكر رواية فاسدة بل عاضد لها في شيء من الروايات عن رسول ال
صلى ال عليه وسلم واتفق العلماء على القول بخلفها

) حدثنا مسلم ، ثنا حجاج بن الشاعر ، أنا يعقوب بن إبراهيم ، ثنا75(
أب ، عن ابن إسحاق ، حدثن شعبة بن أب هند عن رجل من الغرب ـ من
أهل البادية وقليل من أهل البادية من يكذب ف مثل هذا الديث ـ أن أباه

حدثه قال لرسول ال صلى ال عليه وسلم : (يا نب ال أرأيت من فاتته الدفعة
من عرفات؟ فقال له رسول ال صلى ال عليه وسلم : إن وقفت عليها قبل

الفجر فقد أدركت. فقلت : يا نب ال أرأيت إن أدركتن الفجر؟ فقال ل
رسول ال صلى ال عليه وسلم : إن وقفت عليها قبل أن تطلع الشمس فقد

أدركت).

ذكر الخبار عن رسول ال صلى ال عليه وسلم بخلف هذه الرواية ثم
عن الصحابة والتابعين من بعد
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) حدثنا أبوبكر بن أب شيبة ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن بكي بن76(
عطاء ، عن عبدالرحن بن يعمر قال : (سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم

وهو واقف بعرفة وأتاه أناس من أهل الكوفة ، فقالوا : يا رسول ال كيف
الج؟ قال : الج عرفة ، فمن جاء قبل طلوع الفجر ليلة جع فقد ت حجه.

أيام من ثلثة أيام ، فمن تعجل ف يومي فل إث عليه ومن تأخر فل إث عليه.
ث أردف رجل ينادي بن).

) حدثنا عبد ال بن معاذ ، ثنا أب ، ثنا شعبة ، عن بكي بن عطاء بذا.77(

) حدثنا ابن أب شيبة ، حدثنا أبو خالد الحر ، عن حجاج ، عن ابن78(
أب مليكة ، عن ابن عباس وابن الزبي ، قال : من نزل عرفة بليل فقد أدرك

الج.

وذكر حديث جابر بن عبد ال وابن الزبير وابن عمر أنه كان ينزل من لم
يقف بعرفة من ليلة مزدلفة.

فقد تواطأت الخبار عن رسول ال صلى ال عليه وسلم ، وعن الصحابة
زالتابعي ومن بعدهم من علماء المصار أن إدراك الج هو أن يطأ الرء

عرفات مع الناس أو بعد ذلك إل أقرب الصبح من ليلة الفجر. فإن أدركه
الصبح ولا يدخل عرفات قبل ذلك فقد فاته الج ، ول اختلف بي أهل
العلم ف ذلك. ودل با ذكرنا من تواطؤ الخبار ، واتفاق العلماء على ما
وصفنا ، أن رواية ابن إسحاق الت رواها فجعل إدراك الج فيها إل بعد

الصبح قبل طلوع الشمس رواية ساقطة ، وحديث مطرح ، إذ لو كان مفوظا
 وقول مقول يثل سائر الوجبات ل يذهب عن جيعهم.

سعت مسلما يقول :

ذكر خبر ليس بمحفوظ المتن
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) حدثنا يي بن يي ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أب قيس ، عن هزيل79(
بن شرحبيل ، عن الغية بن شعبة : (أن رسول ال صلى ال عليه وسلم توضأ

ومسح على الوربي والنعلي)

) حدثنا أبو بكر ، ثنا أبومعاوية ، عن العمش ، عن مسلم ، عن80(
مسروق ، عن الغية قال : (كنت مع النب صلى ال عليه وسلم ف سفر

وساقه).

السود بن هلل ، عن الغية.

وعلي بن ربيعة ، خطبنا الغية.

وأياد بن لقيط ، عن قبيصة بن برمة ، عن الغية بن شعبة.

عن حزة بن الغية ، عن أبيه.

وعروة بن الغية ، عن أبيه.

والزهري ، عن عباد ، عن عروة.

وبكر بن عبد ال ، عن ابن الغية ، عن الغية.

وسليمان التيمي ، عن بكر ، عن السن ، عن ابن الغية بن شعبة ، عن أبيه.

وشريك ، عن أب السائب ، عن الغية.

وممد بن عمرو ، عن أب سلمة ، عن الغية.

وعروة بن الغية ، عن أبيه.

وعامر وسعد بن عبيدة ، قال : سعنا الغية.
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وأبو العالية عن فضالة عن الغية.

وعمرو بن وهب ، عن الغية.

وابن عون عن عامر [عن عروة] عن الغية.

وابن سيين ، عن الغية.

وقتادة ، عن السن وزارة ابن أب أوف ، عن الغية.

وحريز بن حية الثقفي عن الغية.

سعت مسلماD يقول :

قد بينا من ذكر أسانيد الغية ف السح ، بلف ما روى أبو قيس ، عن هزيل
، عن الغية ، ما قد اقتصصناه. وهم من التابعي وأجلتهم مثل مسروق.

وذكر من قد تقدم ذكرهم ، فكل هؤلء قد اتفقوا على خلف رواية أب قيس
عن هزيل. ومن خالف خلف بعض هؤلء بي لهل الفهم من الفظ ف نقل
هذا الب ، وتمل ذلك. والمل فيه على أب قيس أشبه ، وبه أول منه بزيل
لن أبا قيس قد استنكر أهل العلم من روايته أخباراD غي هذا الب ، سنذكرها

ف مواضعها إن شاء ال.

 خب الغية ف السح. ففأما

حدثنا مسلم ، قال : فأخبن ممد بن عبدال بن قهزاد ، عن علي بن السن
بن شقيق ، قال ، قال عبدال بن البارك : عرضت هذا الديث -يعن

حديث الغية من رواية أب قيس- على الثوري فقال : ل ييء به غيه ،
 فعسى أن يكون وها.
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ذكر خبر خطأ في متنه ، يدفعه الخبار الصحاح ، غير أنا نبدأ بذكر
الرواية الصحيحة ثم نتبعها الفاسدة.

) حدثن زهي بن حرب ، ثنا مروان ، ثنا يزيد بن كيسان ، عن أب81(  
حازم ، عن أب هريرة قال : (اعتم رجل عند النب صلى ال عليه وسلم ث رجع

إل أهله فوجد الصبية قد ناموا فأتاه أهله بطعامه فحلف ل يأكل من أجل
صبيته ، ث بدا له فأكل ، فأتى رسول ال صلى ال عليه وسلم فذكر ذلك

له ، فقال رسول ال صلى ال عليه وسلم : (من حلف على يي فرأى غيها
خيا منها فليأتا وليكفر عن يينه).

ومالك ، عن سهيل ، عن أبيه.

وسليمان بن بلل ، عن سهيل ، عن أبيه.

وحاد بن زيد ، عن غيلن بن جرير ، عن أب بردة ، عن أب موسى.

وحاد ، عن أيوب ، عن أب قلبة.

وعن القاسم بن عاصم ، عن زهدم. وتركت طرق زهدم.

وأبو بردة ، عن أب موسى.

وحيد ، عن أنس ، أن أبا موسى.

ويسر بن عبيد ال ، عن أب عائذ ، عن أب الدرداء ، عن النب صلى ال عليه
وسلم ما أفاء ال ، فقال أبو موسى الشعري : يا رسول ال ، ث قال ف آخره

: فإذا حلفت على يي.

وتيم بن طرفة ، عن عدي.

والعمش ، عن عبدالعزيز بن رفيع ، عن تيم.
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والشيبان عن ابن عبدالعزيز.

وشعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبدال بن عمر.

ومول السن بن علي عن عدي بن حات.

وأبو الزهراء ، عن أب الحوص عوف بن مالك ، عن أبيه ، أتيت النب صلى
ال عليه وسلم.

وقد ذكرنا الحاديث الثابتة عن رسول ال صلى ال عليه وسلم ف أمر الالف
على الشيء يرى غي ما حلف عليه أن يكفر عن يينه ويأت الذي هو خي ،

لن الكفارة قبل النث غي واجبة على الالف ، وبعد النث هي واجبة
Dباتفاق من الميع. فل يوز أن يكون القطوع بأداء كفارة ينويها مؤديها مؤديا

لغرض يب ف وقت ثان.

سعت مسلماD يقول :

سنذكر الرواية التي تخالف هذه الخبار الثابتة التي قدمناها.

) ثنا يي بن يي ، ثنا هشيم ، عن يي بن عبيد ال ، عن أبيه ، عن82(
أب هريرة ، قال : ذكر النب صلى ال عليه وسلم من حلف على يي رأى

غيها خياD منها ، فأتى الذي هو خي فهو كفارته.

فلو ل يكن ما تبي فساد هذه الرواية إل ما ذكرنا قبل من رواية سهيل ، عن
أبيه ، عن أب هريرة. ويزيد بن كيسان ، عن أب حازم ، عن أب هريرة ، عن
النب صلى ال عليه وسلم : (فليأتا وليكفر عن يينه) لكفى ذلك. فكيف

ومعه حديث أب موسى ، وعدي بن حات ، وأب الدرداء ، وغيهم؟
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بثل هذه الرواية وأشباهها ترك أهل الديث حديث يي بن عبيد ال ، ل
يعتدون به ، وأما حديث ابن خياط ، عن عمرو بن شعيب ، فل معن ف

 التشاغل به.

سعت مسلما يقول :

ذكر رواية ل يتابع روايتها في متنها ول في إسنادها

) ثنا ممد بن الثن ، ثنا معدي بن سليمان أبو عثمان صاحب الطعام83(  
قال : سعت ممد بن عجلن يذكر عن أبيه عن أب هريرة قال : (من أتى
جنازة فانصرف عليها إل أهلها كان له قياط ، فإذا شيعها كان له قياط ،

فإذا صلى عليها كان له قياط ، فإذا جلس حت يقضى قضاؤها كان له
قياط ، وقال رسول ال صلى ال عليه وسلم : والقياط مثل جبل أحد أو

أعظم من جبل أحد).

فهذه الرواية ، التقنون من أهل الفظ على خلفها ، وأنم ل يذكروا ف
الديث إل قياطي : قياط لن صلى عليها ث يرجع ، ولن انتظر دفنها

قياطان.

كذلك روى أصحاب أب هريرة عن أب هريرة عن النب صلى ال عليه وسلم ،
ويروي عن غي أب هريرة عن النب صلى ال عليه وسلم بوجوه ذوات عدد

سنذكرها إن شاء ال.

فأما حديث معدي بن سليمان ف روايته من ذكر أربعة قراريط ، فلم يواطأ
عليه من وجه من الوجوه العروفة ، وخولف ف إسناده عن ابن عجلن.

) حدثن ممد بن حات ، ثنا يي ، عن يزيد بن كيسان ، عن أب84(
حازم ، عن أب هريرة عن النب صلى ال عليه وسلم الديث.
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وأبو عاصم ، عن ابن عجلن ، عن القبي ، عن أب هريرة ، عن النب )85(
صلى ال عليه وسلم.

والزهري ، عن ابن السيب ، عن أب هريرة ، عن النب صلى ال عليه وسلم.

وأبو مزاحم ، عن أب هريرة.

والسائب بن يزيد ، عن عائشة ، عن النب صلى ال عليه وسلم. رواه معاوية
بن سلم.

والوليد بن عبد الرحن ، عن أب هريرة.

والسيب بن رافع ، عن الباء مثل ذلك.

وسليمان بن بلل ، عن عمرو بن يي ، عن ابن يوسف بن سلم ، عن أب
  سعيد ، عن النب صلى ال عليه وسلم بثل ذلك. 

ذكر الخبار التي في إسنادها غلط من بعض ناقليها

) ثنا أبوبكر بن أب شيبة ، ثنا أبو الحوص ، عن أب إسحاق ، عن86(
ماهد ، عن ابن عمر قال : (سعت رسول ال صلى ال عليه وسلم أكثر من

عشرين مرة يقرأ ف الركعتي بعد الغرب والركعتي قبل الفجر بـ : قل يا أيها
الكافرون ، و قل هو ال أحد)

وإبراهيم النخعي ، عن ماهد ، عن ابن عمر بذا.

وهذا الب وهم عن ابن عمر.

والدليل على ذلك الروايات الثابتة عن ابن عمر أنه ذكر ما حفظ عن النب
صلى ال عليه وسلم من تطوع صلته بالليل والنهار فذكر عشر ركعات ث قال

: وركعت الفجر ، أخبتن حفصة أن النب صلى ال عليه وسلم كان يصلى
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ركعتي خفيفتي إذا طلع الفجر وكانت ساعة ل أدخل على النب صلى ال
عليه وسلم فيها. فكيف سع منه أكثر من عشرين مرة قراءته فيها وهو يب أنه

حفظ الركعتي من حفصة عن النب صلى ال عليه وسلم.

وسنذكر إن شاء ال ما ثبت عن ابن عمر في الرواية في ذلك.

) يي بن سعيد ، عن عبيد ال ، عن نافع ، عن ابن عمر قال :87(
(صليت مع النب صلى ال عليه وسلم قبل الظهر ركعتي وساقه) ،

وأيوب عن نافع.

ومالك عن نافع.

والزهري عن سال عن أبيه.

فقد ثبت ما ذكرنا من رواية سال ونافع عن ابن عمر أن حفصة أخبته أن
النب صلى ال عليه وسلم كان يصلي ركعت الفجر ان رواية أب إسحاق وغيه

ث ذكر عن ابن عمر أنه حفظ قراءة النب صلى ال عليه وسلم وهم غي
 . مفوظ

وفيها خب آخر غي مفوظ السناد

) حدثنا أبو بكر بن أب شيبة ، ثنا زيد بن حباب ، ثنا عمر بن عبد ال88(
ابن أب خثعم ، حدثن يي بن أب كثي ، عن أب سلمة ، عن أب هريرة ، أن

رجلD قال : يا رسول ال ما الطهور بالفي؟ قال : (للمقيم يوم وليلة ،
وللمسافر ثلثة أيام ولياليهن).

هذه الرواية ف السح عن أب هريرة ليست بحفوظة.
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وذلك أن أبا هريرة ل يفظ السح عن النب صلى ال عليه وسلم لثبوت الرواية
عنه بإنكاره السح على الفي.

وسنذكر ذلك عنه إن شاء ال.

) حدثنا ممد بن الثن ، ثنا ممد ، ثنا شعبة ، عن يزيد بن زاذان قال :89(
سعت أبا زرعة قال ، سألت أبا هريرة عن السح على الفي. قال : فدخل

أبو هريرة دار مروان بن الكم ، فبال ث دعا باء فتوضأ ، وخلع خفيه ،
وقال : ما أمرنا ال أن نسح على جلود البقر والغنم.

فقد صح برواية أب زرعة ، وأب رزين عن أب هريرة إنكاره السح على الفي.

ولو كن قد حفظ السح عن النب صلى ال عليه وسلم كان أجدر الناس
وأولهم للزومه والتدين به. فلما أنكره الذي ف الب من قوله : ما أمرنا ال أن
نسح على جلود البقر والغنم. والقول الخر ما أبال على ظهر حار مسحت
أو على خفي ، بان ذلك أنه غي حافظ السح عن رسول ال صلى ال عليه
وسلم. وإن من أسند ذلك عنه عن النب صلى ال عليه وسلم واهي الرواية ،

.Dأو تعمدا Dأخطأ فيه إما سهوا

فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض ، تتميز صحيحها من سقيمها ،
وتتبي رواة ضعاف الخبار من أضدادهم من الفاظ. ولذلك أضعف أهل
العرفة بالديث عمر بن عبدال بن أب خثعم وأشباههم من نقلة الخبار ،

 لروايتهم الحاديث الستنكرة الت تالف روايات الثقات العروفي من الفاظ.

سعت مسلما يقول :

ذكر خبر مستنكر عن ابن عمر عن النبي صلى ال عليه وسلم فقد أطبق
الحفاظ على صدر روايته عن ابن عمر عن النبي صلى ال عليه وسلم
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) السن بن صال ، عن فراس ، عن عطية ، عن ابن عمر قال :90(
(صليت مع النب صلى ال عليه وسلم ف السفر والضر فصلى الظهر ف
الضر أربعا وبعدها ركعتي والعصر أربعا وليس بعدها شيء والغرب ثلثا

وبعدها ركعتي والعشاء أربعا وبعدها ركعتي) وساقه.

ورواه ابن أب ليلى ، عن عطية ، عن ابن عمر بذا.

سعت مسلما يقول : ذكر السانيد الصحاح الثابتة الت تالف رواية عطية

) ثنا مسلم ، ثنا عبد ال بن مسلمة ، حدثن عيسى بن حفص بن91(
عاصم ابن عمر بن الطاب عن أبيه قال : (صحبت ابن عمر ف طريق مكة

قال : فصلى لنا الظهر ركعتي وساق الديث)

قال مسلم : فهذه أسانيد صحاح كل واحدة منها ثابت على انفراده ، وهم
جاعة منهم : حفص بن عاصم بن عمر ، وعيسى بن طلحة بن عبيد ال ،
وعثمان بن عبد ال بن سراقة ، ووبرة بن عبد الرحن ، حكوا ذلك عن ابن
عمر ترك النب صلى ال عليه وسلم السبحة ف السفر قبل الكتوبة وبعدها.

 ونافع حكى ترك ابن عمر ذلك.

ذكر رواية فاسدة بي خطؤها بلف الماعة من الفاظ

) حدثن القاسم بن زكريا بن دينار ، ثنا حسي بن علي ، عن زائدة ،92(
عن عبد العزيز بن أب رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر : (كان الناس يرجون

صدقة الفطر ف عهد النب صلى ال عليه وسلم صاع شعي أو تر أو سلت أو
زبيب فلما كان عمر وكثرت النطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع

من تلك الشياء).

وسنذكر إن شاء ال من رواية أصحاب نافع بلف ما روى عبد العزيز.

43



) ثنا عبد ال بن مسلمة وقتيبة قال : ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن93(
عمر : (أن رسول ال صلى ال عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على

الناس صاعا من تر أو صاعا من شعي وساقه).

وعبيد ال ، عن نافع ، عن ابن عمر.

وأيوب ، عن نافع.

والليث ، عن نافع.

والضحاك ، عن نافع.

وابن جريج ، أخبن أيوب بن موسى عن نافع.

وممد بن إسحاق ، عن نافع.

وإساعيل بن علية ويزيد بن زريع ، عن أيوب ، عن نافع.

والضحاك بن عثمان ، وممد بن إسحاق.

فهؤلء الجلة من أصحاب نافع قد أطبقوا على خلف رواية ابن أب رواد ف
حديثه صدقة الفطر وهم سبعة نفر.

ل يذكر أحد منهم ف الديث السلت ول الزبيب ، ول يذكروا ف أنه جعل
مكان تلك الشياء نصف صاع حنطة. إنا قال أيوب السختيان وأيوب بن

موسى والليث ف حديثهم : فعدل الناس به بعد نصف صاع من بر.

فقد عرف من عقل الديث وأسباب الروايات حي يتابع هؤلء من أصحاب
نافع على خلف ما روى ابن أب رواد ، فلم يذكروا جيعا ف الديث إل

الشعي والتمر.
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والسلت والزبيب يكى عن ابن عمرعلى غي صحة ، إذ كان ابن عمر ل
يعطي ف دهره بعد النب صلى ال عليه وسلم إل التمر ، إل مرة أعوزه التمر

 فأعطى الشعي.

سعت مسلما يقول :

ذكر حديث منقول على الخطأ في السناد والمتن

) ثنا مسلم ، ثنا إسحاق ، أنا عبد الرزاق قال : سعت مالكا يقول :94(
(وقت رسول ال صلى ال عليه وسلم لهل العراق قرنا. فقلت : من حدثك

هذا يا أبا عبد ال؟ قال : أخبنيه نافع عن ابن عمر. فحدثت به معمر
فقال : قد رأيت أيوب دار مرة إل قرن فأحرم منها.

 قال عبد الرزاق : وأخبن بعض أهل الدينة أن مالكا بأخرة ماه من كتابه.

سعت مسلما يقول :

ذكر الروايات الت فيها بيان خطأ هذه الرواية عن عبد الرزاق

) ثنا مسلم ، ثنا يي بن يي قال : قرأت على مالك عن نافع عن ابن95(
عمر أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قال يهل أهل الدينة من ذي الليفة ،

وأهل الشام من الحفة ، وأهل ند من قرن. قال عبدال ، وبلغن أن رسول
ال صلى ال عليه وسلم قال : ويهل [أهل] اليمن من يلملم.

وعبيد ال ، عن نافع.

والليث ، عن نافع.

ويي بن سعيد ، عن نافع.

وحجاج ، وابن عون ، والضحاك ، وابن جريج عن نافع.
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وعبدال بن دينار ، عن ابن عمر.

والزهري ، عن سال.

وصدقة عن ابن عمر.

وعمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس.

وابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس.

وأبو الزبي عن جابر.

وعطاء عن جابر.

والجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، عن جابر.

وابن جريج ، عن عطاء ، أن النب صلى ال عليه وسلم.

والقاسم عن عائشة.

وممد بن علي ، عن ابن عباس.

وميمون بن مهران ، عن ابن عمر.

فالثابت الصحيح من توقيت رسول اله صلى ال عليه وسلم ، لحرام الرم ما
ف حديث ابن عمر وابن عباس. ذلك كل ذلك ف روايته عن النب صلى ال

عليه وسلم ، فهي لن ولن أتى عليهن با ف الديث.

فالظاهر من هذا الكلم كله ، أنه مستق ف الرواية عن النب صلى ال عليه
وسلم.
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وقد يكن أن تكون هذه الزيادة من قول ابن عباس ، ليس منقولD ف الديث
عن النب صلى ال عليه وسلم.

وذكر كلماD كثياD يدل على أن عبدالرزاق ل يفظ. وإن كان حفظ فلعل لسان
مالك سبق لسانه مع كلم كثي.

قال : والصحيح الفوظ من توقيت رسول ال صلى ال عليه وسلم يكون
نافع ، عن ابن عمر ، أن النب صلى ال عليه وسلم ذلك [ما] حفظ عن 

وقت قرنا لهل العراق ، هذا ما ل يتمل التوهم على مالك.

وقد روى عبيد ال كما ذكرنا من قبل. عن نافع ، عن ابن عمر حد لهل
العراق ذات عرق.

وذكر ألفاظ كل رجل من هؤلء السمي بعد أن [بي أن] رواية عبدالرزاق عن
مالك خطأ غي مفوظ.

فأما الحاديث الت ذكرناها من قبل أن النب صلى ال عليه وسلم وقت لهل
العراق ذات عرق ، فليس منها واحد يثبت.

وذلك أن ابن جريج قال ف حديث أب الزبي عن جابر.

فأما رواية العاف بن عمران ، عن أفلح ، عن القاسم ، عن عائشة ، فليس
بستفيض عن العاف ، إ نا روى هشام بن برام ، وهو شيخ من الشيوخ ، ول

يقر الديث بثله إذا تفرد.

وأما حديث يزيد بن أب زيادة عن ممد بن علي ، عن ابن عباس ، فيزيد هو
من قد اثقى حديثه الناس ، والحتجاج ببه إذا تفرد للذين اعتبوا عليه من

سوء الفظ ، والتون ف رواياته الت يرويها.

وممد بن علي ل يعلم له ساع من ابن عباس ، ول أنه لقيه ، أو رآه.
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وأما رواية جعفر ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عمر ، فلم يكم حفظه ،
لن فيه : لهل الطائف قرنا.

وف رواية سال ونافع ، وابن دينار : ولهل ند قرناD. وميزوا ف رواياتم لهل
اليمن أن ابن عمر ل يسمع ذلك من النب صلى ال عليه وسلم.

وف رواية ميمون ، جعل لهل الشرق ذات عرق.

وسال ، ونافع ، وابن دينار ، كل واحد منهم أول بالصحيح عن ابن عمر ،
من ميمون الذي ل يسمعه من ابن عمر.

) ثنا مسلم ، حدثن ممد بن علي بن شقيق ، قال : سعت أب ، أنبا96(
عبدال بن البارك ، ثنا يي بن ميسر ، عن عكرمة ، قال : وقت رسول ال

صلى ال عليه وسلم لهل الدينة وغيهم إذا أراد أن يج أو يعتمر أن ل
ياوز ذا الليفة إل حراماD ، ووقت لهل الشام الحفة ومن مر با من غيهم

 أن ل ياوزها إل حراماD ، إل أن يرم وساقه.

سعت مسلما يقول :

ذكر حديث منقول على الخطأ في السناد

) حدثن ممد بن سهل بن عسكر ، أنا ابن أب مري ، ثنا يي بن97(  
أيوب ، عن إساعيل بن عقبة ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة :
(أنه أهدي لا ولفصة طعام وها صائمتان فأفطرتا عليه ، فسألت حفصة

رسول ال صلى ال عليه وسلم وكانت بنت عمر ، فأمرها رسول ال صلى ال
عليه وسلم أن تصوم يوما مكانه).
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) حدثنا مسلم ، ثنا ممد بن سهل ، ثنا ابن أب مري قال : وأنا98(
العمري ، حدثن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة قالت : (أصبحت أنا

وحفصة …)

) ثنا مسلم ، ثنا ممد بن سهل ، ثنا ابن أب مري ، ثنا يي بن أيوب ،99(
عن إساعيل بن أمية ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النب صلى

ال عليه وسلم بثله.

) وابن وهب ، عن حيوة ، عن ابن الاد ، عن زميل مول عروة عن100(
عروة ، عن عائشة بثله.

) وابن وهب ، عن جرير بن حازم ، عن يي بن سعيد ، عن عمرة ،101(
عن عائشة.

أما حديث الزهري ، فقد أخطأ كل من قال : عن عروة ، عن عائشة ، وبيان
ذلك ف رواية ابن جريج.

) ثنا مسلم ، حدثن ممد بن حات ، ثنا ممد بن بكر ، ثنا ابن جريج102(
، قال : قلت للزهري : أخبك عروة ، عن عائشة ، عن النب صلى ال عليه

وسلم أنه قال : (من أفطر ف تطوع فليقضه). قال : ل أسع من عروة ف ذلك
شيئاÞ. ولكن حدثن ف خلفة سليمان بن عبداللك ناس عن بعض من كان

سأل عائشة أنا قالت : أصبحت أنا وحفصة. فذكر الديث.

سعت مسلماD يقول : فقد شفى ابن جريج ف رواية الزهري ، هذا الديث عن
الصحيح فل حاجة بأحد إل التنقي عن حديث الزهري إل أكثر ما أبان عنه
ابن جريج من النقر والتنقي ف جع الديث إل مهول. وذلك أنه قد قال له :
حدثن ناس عن بعض من كان سأل عائشة ، ففسد الديث لفساد السناد.
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وأما حديث زميل مول عروة فزميل ل يعرف له ذكر ف شيء ، إل ف هذا
الديث فقط. وذكره بالرح والهالة.

وأما حديث يي بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، فلم يسنده عن يي إل
جرير بن حازم وجرير ل يعن ف الرواية عن يي. إنا روى من حديثه نذراD. ول
يكاد يأت با على التقوي والستقامة وقد يكون من ثقات الدثي من يضعف

روايته عن بعض رجاله الذي حل عنهم للتثبيت. يكون له ف وقت وذكر
قصة.

والدليل على ما بينا من هذا اجتماع أهل الديث ، ومن علمائهم ، على أن
أثبت الناس ف ثابت البنان ، حاد بن سلمة.

كذلك قال : يي القطان ، ويي بن معي ، وأحد بن حنبل ، وغيهم من
أهل العرفة.

وحاد يعد عندهم ، إذا حدث عن غي ثابت ، كحديثه عن قتادة ، وأيوب ،
ويونس ، وداود بن أب هند ، والريري ، ويي بن سعيد ، وعمرو بن دينار ،

.Dوأشباههم ، فإنه يطئ ف حديثهم كثيا

وغي حاد ف هؤلء أثبت عندهم ، كحماد بن زيد ، وعبدالوارث ، ويزيد بن
زريع وابن علية.

وعلى هذا القال الذي وصفنا عن حاد ، ف حسن حديثه وضبطه عن
ثابت ، حت صار أثبتهم فيه ، جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ويزيد

بن الصم فهو أغلب الناس عليه ، والعلم بما وبديثهما. ولو ذهبت تزن
جعفراD ف غي ميمون وابن الصم ، وتعتب حديثه عن غيها ، كالزهري وعمرو

بن دينار وسائر الرجال لوجدته ضعيفاD رديء الضبط ، والرواية عنهم.
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واعلم رحك ال أن صناعة الديث ، ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنا
هي لهل الديث خاصة ، لنم الفاظ لروايات الناس ، العارفي با دون
غيهم. إذ الصل الذي يعتمدون لديانم السنن والثار النقولة ، من عصر
إل عصر من لدن النب صلى ال عليه وسلم إل عصرنا هذا ، فل سبيل لن
نابذهم من الناس ، وخالفهم ف الذهب ، إل معرفة الديث ومعرفة الرجال

من علماء المصار فيما مضى من العصار ، من نقل الخبار وحال الثار.

وأهل الديث هم الذين يعرفونم وييزونم حت ينزلوهم منازلم ف التعديل
والتجريح وإنا اقتصصنا هذا الكلم ، لكي نثبته من جهل مذهب أهل

الديث من يريد التعلم والتنبه ، على تثبيت الرجال وتضعيفهم فيعرف ما
الشواهد عندهم ، والدلئل الت با ثبتوا الناقل للخب من نقله ، أو سقطوا من

أسقطوا منهم. والكلم ف تفسي ذلك يكثر. وقد شرحناه ف مواضع غي
 هذا ، وبال التوفيق ف كل ما نؤم ونقصد.

سعت مسلما يقول :

ذكر حديث آخر وهم مالك في إسناده

) ثنا مسلم ، ثنا يي بن يي قال : قرأت على مالك ، عن ابن103(  
شهاب ، عن عباد بن زياد ـ وهو من ولد الغية بن شعبة ـ عن الغية : (أنه

ذهب مع رسول ال صلى ال عليه وسلم لاجته… وساقه).

) ثنا مسلم ، ثنا أحد بن جعفر العقري ، ثنا النضر بن ممد ، ثنا أبو105(
أويس ، أخبن ابن شهاب ، أن عباد بن زياد بن أب سفيان ، أخبه أن الغية

قال : (كنا مع رسول ال صلى ال عليه وسلم…).

ويونس ، عن ابن شهاب ، حدثن عباد بن زياد.

والليث وعقيل ، قال ابن شهاب : أخبن عباد بن زياد ، عن عروة.

51



عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن عباد.

فالوهم من مالك ف قوله : عباد بن زياد ـ من ولد الغية ـ وإنا هو عباد بن
زياد بن أب سفيان كما فسره أبو أويس ف روايته.

والفوظ عندنا من رواية الزهري ، رواية ابن جريج ، لقتصاصه الديث عن
الزهري ، عن عباد بن زياد ، عن عروة بن الغية ، عن أبيه. ث فصل ف آخر

 الديث زيادة الزهري عن حزة بن الغية.

سعت مسلما يقول :

ذكر حديث وهم مالك بن أنس في إسناده

) ثنا مسلم ، ثنا قتيبة ، ثنا مالك ، عن هشام ، عن أبيه أنه سع عبد105(  
ال بن عامر بن ربيعة يقول : (صلينا وراء عمر بن الطاب الصبح فقرأ سورة

يوسف وسورة الج قراءة بطيئة. فقلت : إذن وال كان يقوم حي يطلع
الفجر! قال : أجل). سعت مسلما يقول :

فخالف أصحاب هشام هلم جرا مالكا ف هذا السناد ف هذا الديث.

) أبو أسامة ، عن هشام قال : أخبن عبد ال بن عامر بن ربيعة106(
قال : (صليت خلف عمر فقرأ سورة الج وسورة يوسف قراءة بطيئة).

وكيع ، عن هشام ، أخبن عبد ال بن عامر.

وحات ، عن هشام ، عن عبدال بن عامر قال : صلى بنا عمر.

سعت مسلما يقول :

فهؤلء عدة من أصحاب هشام كلهم قد أجعوا ف هذا السناد على خلف
 .مالك والصواب ما قالوا دون ما قال مالك
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  . يتلوه مالك بإسناده
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